
Tips for Studying English

by teachers of Colégio Antares



Hello dear student!

Preparamos algumas dicas de estudo da língua
inglesa para aprimorar ainda mais suas habilidades.

Let’s start! 
• Durante as aulas, arrisque-se mais e utilize a

língua inglesa a todo momento, com os
professores e com os colegas. Você é estimulado
para isso!

• Quando não entender algo, pergunte. Adoramos
quando os alunos interagem nas aulas e
contribuem com suas dúvidas e comentários.



• Realize as tarefas. A tarefa é o momento para estudar o
conteúdo trabalhado na sala de aula e esclarecer
possíveis dúvidas. Assim, durante a correção dos
exercícios, você pode solicitar o auxílio do seu
professor.

• Participe dos Challenges! Os desafios propostos
mensalmente, são para que você possa aumentar o seu
vocabulário com expressões que não estão nos livros.

• Realize as atividades extras e leia os livros solicitados
todos os trimestres com muita dedicação, buscando a
compreensão da história e aumento de vocabulário.



• O CD Rom do dicionário Longman solicitado na
lista de materiais e as indicações de sites e apps
no site do colégio, certamente irão auxiliá-lo no
estudo. Explore mais esse recursos!

• Você está sempre conectado a internet! Utilize a
tecnologia a favor de seu aprendizado. Aproveite
para praticar seu inglês através do skype,
facebook, chats, jogos, apps diversos, exercícios
de leitura, gramática e vocabulário, entre outros
nos sites sugeridos.

• Assista aos filmes e séries com o áudio e a
legenda em inglês. Você vai aprender muito!



Faça parte da nossa comunidade no Facebook
“English at Antares” com dicas de vocabulário ,
sugestões de site e muito mais.

Viu só? Quantas sugestões!

Então, é só começar! Seja um aluno autônomo e
busque aprender além da sala de aula, torne a
língua inglesa significativa no seu cotidiano!

Abraços e conte conosco!

Andy, Giu, Maira, Rod e Val


